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Gouda geeft visitekaartje af met Sinterklaasintocht
Circa vijfentwintigduizend bezoekers, zes kilometer dranghekken en
tweeduizend kilo snoep: de landelijke intocht van Sinterklaas op 15
november jongstleden in Gouda was
een publieksevenement van formaat.
Cyclus droeg daaraan een steentje bij
door de openbare ruimte gereed te
maken voor een vlekkeloze ontvangst
van de Goedheiligman. En door na
afloop de achtergebleven pepernoten
op te ruimen, zodat de binnenstad er
weer spic en span uitzag.

Oudhollands sfeerbeeld

Coördinator Evenementen Piet Streng
maakte namens Cyclus deel uit
van de werkgroepen ‘Intocht’ en
‘Veiligheid en Bereikbaarheid’.
Hij vertelt: “Kort samengevat
was Cyclus verantwoordelijk
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voor alle aspecten die te maken hadden
met de openbare ruimte. Dat begon met
het uitbrengen van een routeadvies voor
de Sint en het publiek. In nauw overleg
met de verschillende hulpdiensten
hebben we de veiligheid van de
verschillende opties geanalyseerd.
Daarnaast woog ook het visuele aspect
nadrukkelijk mee, zodat de NTR het
Oudhollandse sfeerbeeld kon neerzetten
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ond het middaguur meerde
Pakjesboot 12 af aan de Goudse
IJsselkade en begon de Sint aan
zijn rondtocht door de stad. Aan dat
moment ging een uitgebreid traject van
voorbereidingen vooraf. Accountmanager
Ernst Vonkeman vertelt: “Vrijwel
direct nadat Gouda in mei de intocht
kreeg toegewezen, is een uitgebreide
projectorganisatie samengesteld.
Daarin zaten vertegenwoordigers
van meer dan veertig organisaties,
verdeeld over diverse werkgroepen. In
nauwe samenwerking met de NTR is het
evenement tot in de puntjes voorbereid.
De omroep verzorgde de verhaallijn
rond de intocht, de televisieregistratie
en een boot met de belangrijkste
hoofdpersonen. Alle overige zaken vielen
onder verantwoordelijkheid van de
projectorganisatie.”

Drie belangrijke ingrediënten:
veiligheid, bereikbaarheid en een
Oudhollandse sfeer.
Fotograaf: Yvonne Palsgraaf

dat hoort bij de Sinterklaastraditie.”
Direct nadat de routes waren vastgesteld, voerde Cyclus een uitgebreide
schouw uit. Streng: “Op grond daarvan
is nauwkeurig in kaart gebracht welke
herinrichtingswerkzaamheden noodzakelijk waren voor een vlekkeloze intocht.
Denk aan het verwijderen van paaltjes,
het plaatsen van extra verkeersborden
en het verbeteren van straatwerk.”
>>

De druk in de brandblusleiding valt weg!
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Achter de schermen

>>

Streng benadrukt dat het gereedmaken
van de route slechts een klein onderdeel
van de inzet van Cyclus betrof. “Een
groot deel van onze werkzaamheden
vond achter de schermen plaats. Zo
vroeg de logistiek rond het parkeren
bijvoorbeeld veel aandacht: geschikte
locaties bepalen, parkeerverboden tijdig
aankondigen, bewoners informeren
etc. Daarnaast werd de zaterdagse
warenmarkt éénmalig verplaatst naar
Klein Amerika. Ook daar moesten
voorzieningen voor getroffen worden.
En natuurlijk stond Cyclus paraat bij
calamiteiten. Gezien de landelijke

discussie over Zwarte Piet, waren
vooraf twee locaties voor demonstraties
ingericht. Het is heel spijtig dat niet alle
demonstranten daar gebruik van hebben
gemaakt.”

Visitekaartje

Niet alleen op het land, maar ook op
het water had Cyclus een belangrijke
rol. Streng: “Zo hebben we bijvoorbeeld
een speciaal ponton en een loopbrug
aangelegd, zodat de Sint de kade
veilig kon bereiken. Daarnaast was de
Havendienst nauw betrokken bij de
logistieke organisatie op het water. Uit
veiligheidsoverwegingen werden alle

waterwegen enkele dagen voor de intocht
volledig afgesloten. Bovendien konden
cruiseschepen tijdelijk niet aanleggen
aan de IJsselkade. En natuurlijk moesten
op de dag zelf de sluizen en bruggen
bediend worden om de Pakjesboot
en haar gevolg een vrije doorvaart te
geven.” Al met al kijkt Gouda terug op
een geslaagd familie-evenement. Streng:
“Daarmee heeft de stad - in navolging
van The Passion in 2011 - wederom haar
visitekaartje afgegeven als het gaat om
het organiseren van grote publieksevenementen. Als bedrijf kunnen we zonder
meer trots zijn op de bijdrage die we daar
aan hebben geleverd.” <<

Stel

De druk in de brandblusleiding valt weg!
Het is woensdagochtend 8.00 uur. Het team
van de buitendienst van Cyclus verzamelt op de
parkeerplaats aan de noordkant van station Gouda.
Stap voor stap doorlopen ze het protocol dat geldt
bij een storing aan het brandblussysteem dat hier
is aangelegd. Daarmee oefenen ze de handelingen
die nodig zijn bij een calamiteit.

W

erkvoorbereider Arjen Couturier geeft instructie en legt
de situatie uit: “Door de nieuwbouw in de Spoorzone
is de bereikbaarheid van het spoor bij calamiteiten
beperkt. Daarom is hier een brandblussysteem aangelegd. Op
een aantal punten langs de Burgemeester Jamessingel kan de
brandweer water aftappen bij incidenten in dit gebied. Er is een
kelder gebouwd met twee flinke dieselmotoren. Deze pompen
bluswater vanuit de sloot naar de brandblusleiding. De leiding
staat continu onder enorme druk. Hierdoor kan de brandweer
op elk moment beschikken over een waterdruk van minimaal 8
bar.”

Storingsmelding

Cyclus bewaakt de brandblusleiding in opdracht van de
gemeente. Couturier: “Zodra de druk in de leiding verandert,
krijgen wij daarvan een melding. Wij nemen direct ter plekke
poolshoogte en voeren gepaste acties uit. Bij een lekkage

De medewerkers
doorlopen het protocol
voor een storing aan
de brandblusleiding.

bijvoorbeeld, schakelen we de aangeslagen pomp uit en
melden de storing aan de verantwoordelijke aannemer. Ook
controleren we of er steeds voldoende water vanuit de sloot
wordt aangevoerd.”

Herhaling

Na een uur zit de oefening erop. De medewerkers weten wat er
bij een storingsmelding moet gebeuren. Het is de bedoeling de
oefening jaarlijks te herhalen, ook samen met de brandweer.
Dan is het de bedoeling om te testen of het hele systeem en
de rolverdeling goed werken en of alle onderdelen op elkaar
aansluiten. <<

Nieuw!
Ons nieuwe bedrijfsmagazine CYCLUS. is uit! Boordevol interviews,
achtergrondverhalen, vragen en antwoorden, fotoreportages en columns.
Die ons vak, onze organisatie én de mensen die er werken treffend in
beeld brengen. Dankzij de nieuwe opzet niet alleen informatief, maar
vooral inspirerend en leuk om te lezen. Een goede gelegenheid om een
informeel kijkje in de keuken van ons mooie bedrijf te nemen. Dus surf
snel naar www.cyclusnv.nl/bedrijfsmagazine. Veel leesplezier gewenst! <<
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GFT-afval nog duurzamer verwerken
Jaarlijks zamelt Cyclus ruim 30.000 ton GFT-afval in voor
haar klantgemeenten. Indaver in Alphen aan den Rijn
verwerkt het tot compost. Dat is een duurzame manier
van verwerken, maar het kan tegenwoordig nóg duurzamer: door het afval eerst te vergisten. De specialisten Afvalbeheer van het Expertisecentrum hebben alle
voors en tegens op een rij gezet en advies uitgebracht
aan het Adviesorgaan Regionaal Afvalbeleid (ARA).

Herman Hofman: “Na
het vergisten wordt het
overgebleven materiaal
verwerkt tot hoogwaardige
compost.”

E

ind 2015 eindigt het contract met de huidige verwerker van
het GFT-afval. De dienstverlening moet opnieuw worden
aanbesteed. “Er zijn aanzienlijke besparingen mogelijk”,
vertelt Herman Hofman. Hij is sinds 1 oktober in dienst bij
Cyclus als specialist Afvalbeheer. “De markt is in beweging, er
zijn meer verwerkers gekomen en de prijzen zijn gedaald. Dit
is ook een goed moment om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om het afval nog duurzamer te verwerken. Je kunt
het namelijk eerst vergisten voordat het wordt gecomposteerd.
Daarmee is een drie keer zo grote CO2-reductie te bereiken.
Door eerst te vergisten kun je biogas uit het afval winnen.
Uit biogas kun je groen gas (aardgas), elektriciteit en warmte
produceren. Dat past heel goed binnen het Nederlandse en
Europese afvalbeleid.”

Prijsvoordeel of duurzame oplossing

Vergisten, gevolgd door composteren, is dus een veel duurzamere keuze met een grote milieuwinst. Het is echter wel
iets duurder dan alleen composteren. Desondanks zullen de
gemeenten dankzij de prijsdalingen in de markt minder
gaan betalen voor het verwerken van hun GFT-afval.
“Ten opzichte van het huidige tarief zal de prijsdaling naar verwachting zo’n 20% zijn bij
vergisten, gevolgd door composteren”,
legt Hofman uit. “Bij alleen composteren
is de besparing ongeveer 30%. De
vraag is dus: gaan we puur voor de
prijs of voor een nóg duurzamere
oplossing? Overigens hoeven de
Vergisten van GFT-afval
gemeenten die keuze nu nog niet
te maken, dat kan nog in een
GFT-afval bestaat voor circa
later stadium van het aanbe60% uit water, 20% uit zand en
stedingstraject.”
20% uit organisch materiaal.
Tijdens vergisten wordt het organisch materiaal door bacteriën
Aanbestedingstraject
afgebroken. Dat gebeurt in een
Cyclus start voor de gemeenzuurstofarme omgeving bij een
ten een Europees aanbetemperatuur van zo’n 55oC. De
stedingstraject op voor de
verwerking van het GFT-afval.
bacteriën zetten de organische
Hofman: “We willen daarvoor
stoffen in een aantal stappen om
een begeleidingscommissie
in biogas. Dit kan bijvoorbeeld
samenstellen met vertegenworden opgewekt tot elektriciteit
woordigers van de gemeenvoor het publieke net en warmte
ten. Belangrijk is dat we uitervoor de glastuinbouw. Biogas
lijk 1 juli 2015 de opdracht
kan ook worden opgewerkt tot
aan één of meer verwerkers
‘groen gas’ om in het aardgasnet
gunnen. Dan kunnen we per 1
te brengen of auto’s op te laten
januari 2016 van start gaan.” <<
rijden. Het overgebleven mate-
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riaal uit de vergister (digestaat)
wordt verwerkt tot hoogwaardige
compost, een natuurlijke bodemverbeteraar voor de land- en
tuinbouwsector. De wat grovere
houtdelen die overblijven worden opgewerkt tot biomassa
voor biomassaenergiecentrales.
In het hele proces gaat dus niets
verloren, er worden allemaal
nieuwe grondstoffen gecreëerd.



Bekijk het proces op
YouTube: ‘Indaver Bio Power,
duurzame energie uit ‘t groene
hart’

inhoud

Gladheidbestrijding

Veilig de winter door
In de nacht van 24 op 25 november
vond de eerste uitruk plaats van
de gladheidbestrijders van Cyclus.
Het was een bescheiden uitruk; de
bruggenroute werd gedaan. Maar
het mag gaan sneeuwen en vriezen. Het gladheidbestrijdingsteam
van Cyclus is er klaar voor. Met het
gloednieuwe Autologic-systeem is
het team nog beter uitgerust voor
zijn taak.

A

“

utologic is een uitgebreid navigatiesysteem”, vertelt Eelco
Mouthaan, teamleider Afvalbeheer
& Logistiek. “Het geeft de route aan
én bedient de strooimachine achter op
de wagen. De chauffeur hoeft tijdens
het rijden dus geen knoppen meer te
bedienen want de strooibreedte en het
strooipatroon zijn allemaal automatisch
ingesteld. Hierdoor kan de chauffeur zich
volledig richten op de weg en het overige
verkeer. Dat vergroot de veiligheid voor
hemzelf en de andere weggebruikers.”

Hoge kwaliteit

Voor deze automatiseringsoperatie zijn
alle strooiroutes met de bijbehorende
strooi-instellingen nauwkeurig gereden
en door het systeem opgenomen.
Vervolgens zijn alle gegevens op
het kantoor van Cyclus uitgelezen,
gecontroleerd en waar nodig aangepast.
Mouthaan: “Dan heb je het over ‘fijnafstellen’, zodat we zeker weten dat we de
meest economische route rijden en niets
overslaan. Het hoge kwaliteitsniveau dat
onze klanten verwachten, hebben we
hiermee nog beter geborgd.”

Vóór aanvang van het strooiseizoen, dat duurt van
14 november tot en met 11 april, zijn alle strooiroutes
nauwkeurig gecontroleerd en in het softwaresysteem
opgeslagen.

Flexibel

De aanschaf van Autologic gaat op
meerdere fronten voordeel opleveren,
vindt Mouthaan. “Vooral in de voorbereiding besparen we tijd. Zo hoeven de
chauffeurs niet meer getraind te zijn
op een ‘eigen’ route. Ze zijn nu ook
flexibeler inzetbaar: bij ziekte of uitval
kan een andere chauffeur het moeiteloos
overnemen. Kortom: laat de winter maar
komen, wij zijn er klaar voor!” <<

Autologic wijst de chauffeur de weg én bedient de
strooi-installatie.

PMD

Met hetzelfde gemak…
De specialisten Afvalbeheer van Cyclus werken voortdurend aan
mogelijkheden om afval nog beter te scheiden. Plastic wordt al geruime
tijd apart ingezameld bij de klantgemeenten, maar waarom niet ook
metaal en drinkpakken?
“

B

ij gemeenten en ook in de media
komt dit onderwerp steeds vaker
ter sprake”, vertelt Frans van der
Have. Hij vindt dat terecht: “Plastic,
metaal en drinkpakken (PMD’s) zijn
hoogwaardige grondstoffen die goed
kunnen worden hergebruikt. Het
bespaart kosten en het is beter voor
het milieu om ze apart in te zamelen in
plaats van ze te verbranden.”

Combineren

Cyclus heeft voor de verwerking van
plastic afval opnieuw een contract
afgesloten met Sita. “Dit contract
biedt ruimte voor uitbreiding naar de
verwerking van PMD’s”, legt Van der
Have uit. “Als we de inzameling van
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deze drie afvalstromen kunnen
combineren, dan blijven de
kosten beperkt en is het ook voor
de inwoners geen extra moeite.
Wel moeten we goed uitzoeken
wat de beste inzamelwijze is:
kan het in de bestaande zak voor
plastic afval of is een steviger zak
of minicontainer nodig?”

Wat is PMD?

PMD is een afkorting voor
Plastic verpakkingen (zoals
plastic flessen, flacons, folies
en zakken), Metalen verpakkingen (zoals drinkblikjes, conservenblikken en deksels) en
Drinkpakken (zoals van
sappen en zuivel).

Positief

Het Adviesorgaan Regionaal Afvalbeleid
heeft in november positief gereageerd
op het voorstel te onderzoeken wat
de mogelijkheden zijn om PMD’s in de
loop van 2015 gecombineerd te gaan
inzamelen. De komende maanden werkt
Cyclus het plan verder uit. <<

inhoud

Vakwerk

Plaagdierbestrijding anno 2015
Plaagdieren kunnen veel overlast en schade veroorzaken. In
woningen, bij bedrijven, maar ook in de openbare ruimte. Voor het
effectief bestrijden van plaagdieren zoals muizen, ratten, wespen
en kakkerlakken doet de gemeente Gouda een beroep op de kennis
en expertise van Cyclus. Daarbij wordt altijd gewerkt volgens de
actuele wet- en regelgeving. Dit betekent dat er vanaf begin 2015
buiten gebouwen geen rattengif meer wordt toegepast.

P

laagdierbestrijding is een
onderdeel van het dienstenpakket dat Cyclus aanbiedt voor
het beheer en onderhoud van buitenruimten. Cyclus helpt bij de bestrijding van verschillende typen plaagdieren, eenmalig of op basis van
een integraal zorgplan. Dat gebeurt
op basis van grondige inspectie en
gedegen advies. Ook wordt na afloop
altijd gecontroleerd of de aanpak
effect heeft gehad. De medewerkers
die de werkzaamheden uitvoeren
zijn daarvoor speciaal opgeleid en
beschikken over het diploma van het
Exameninstituut Volksgezondheid
en Milieu (EVM). Gerrit van Vuuren is
zo’n medewerker. Hij volgt jaarlijks
nascholing bij het Kenniscentrum
Dierplagen om zijn kennis up-to-date
te houden.

Geen rattengif meer

In zijn werk als plaagdierenbestrijder heeft Van Vuuren onder andere
te maken met het bestrijden van
ratten. Ze staan bekend als ziekteoverbrengers. Overlast van bruine
en zwarte ratten wordt in Nederland
al jarenlang aangepakt met rattengif
(rodenticiden). De toegelaten bestrijdingsmiddelen bevatten zogenaamde

‘anticoagulantia’ als werkzame stoffen. Deze worden in lage concentraties gemengd in lokaas en zorgen
ervoor dat het dier verzwakt en
uiteindelijk sterft. Zo ging het tot nu
toe. Vanaf begin 2015 is het buitengebruik van bestrijdingsmiddelen op
basis van anticoagulantia echter niet
meer toegestaan. Van Vuuren vertelt
waarom: “De belangrijkste reden
voor dit verbod is het risico op doorvergiftiging naar andere dieren, zoals
bijvoorbeeld egels of vogels.”

Duurzaam alternatief

Het verbod betekent feitelijk dat ratten in de openbare ruimte niet meer
bestreden mogen worden met vergif.
Cyclus heeft zich daarop voorbereid.
“In plaats van lokdozen met rattengif
plaatsen we voortaan lokdozen met
een klem”, legt Van Vuuren uit. “Het
is een veilige en hygiënische manier,
waarmee we het milieu ontlasten.”
De dozen worden op zorgvuldig
geselecteerde locaties geplaatst en
regelmatig gecontroleerd. “Een voordeel van deze duurzame methode is
bovendien dat we inzicht krijgen in
de omvang van het probleem, omdat
we de ratten nu direct aantreffen in
de lokdozen.”

Cyclus gebruikt voortaan lokdozen met een
klem (rechts) in de plaagdierbestrijding.
Links de doos met rattengif. Het gebruik
hiervan buiten is niet meer toegestaan.
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Let op de bruine rat
De bruine rat heeft een voorkeur voor een vochtige en niet
te warme omgeving. Hij leeft bij
boerderijen, woningen, stallen,
pakhuizen, fabrieken, winkels en
vuilstortplaatsen. In waterrijke
gebieden komt de bruine rat ook
buiten voor, onder andere in rietvelden en watergangen langs agrarisch
bouwland en in riolen.
Het Kenniscentrum Dierplagen (KAD)
waarschuwde op 24 november via landelijke media dat met het verbod op
rattengif buiten de overlast van bruine
ratten wel eens zou kunnen toenemen.
Het KAD doet een beroep op gemeenten om hier aandacht aan te besteden.
Ook Van Vuuren van Cyclus en zijn
vakgenoten uit de branche vragen aandacht voor dit probleem.
Het Kenniscentrum Dierplagen is het
landelijke kenniscentrum op het gebied
van dierplaagbeheersing en milieubescherming. Het stelt kennis over beleid,
biologie, dierwelzijn, preventie en
bestrijding van ongewenste organismen
ter beschikking aan overheden en branches.
Kijk voor meer informatie op de website
van het Kenniscentrum Dierplagen:
www.kad.nl.

Preventie

Voorkomen is nóg beter - en duurzamer dan bestrijden. Daarom adviseert Cyclus
ook over preventieve maatregelen en
voert die desgewenst uit. “Denk onder
andere aan het schoon houden van de
openbare ruimte en eigen terreinen, het
kort houden van vegetatie en het dichtmaken van gaten en openingen in muren,
deuren en rioleringen.” Met deze dienstverlening ondersteunt Cyclus gemeenten
in hun zorgtaak op het gebied van de
volksgezondheid en leefbaarheid. <<

inhoud

MVO

Breaking: Cyclus gaat de beurs op
Op 20 november vertegenwoordigden manager Expertisecentrum Kees
Schrauwen en manager Relatiebeheer Albert Werner Cyclus op de maatschappelijke beursvloer bij De Goudse Verzekeringen. Uitgedost als wandelende reclameborden deden ze goede zaken en sloten vier mooie, maatschappelijke deals.
Op 20 november waren in totaal 45 organisaties en
30 bedrijven present. Er zijn 85 matches gesloten.
Fotograaf: Oscar van der Wijk

aan hekwerk, afvalbakken en de grote
schoonmaak na afloop. Irishof betaalt
terug door het aanbieden van een ruimte
waar Cyclus een keer een vergadering kan
houden.

Waterscouting St. Willibrordus
op ‘t droge

Het buitenterrein van de waterscouting
kan een opknapbeurt gebruiken. Die klus
nemen de hoveniers van Cyclus op zich.
Als beloning voor dit ruige werk krijgen
de medewerkers van Cyclus die bij de
scouting aan de slag gaan een zeilles
cadeau.

D

e maatschappelijke beursvloer
in het kort. Ondernemers en
maatschappelijke organisaties
ontmoeten elkaar in anderhalf uur op de
beursvloer. Ze netwerken, leren elkaar
kennen en handelen in maatschappelijke
betrokkenheid. Dus vrijwilligers of maatschappelijke organisaties vragen niet om
geld, maar bijvoorbeeld om materialen,
kennis en kunde. Of om extra handen om
een klus te klaren. Bedrijven leveren dat,
dragen zo iets bij aan de samenleving en
kunnen op een tegenprestatie rekenen.
Zo ook Cyclus.

bij de wijkpost ophogen. Als tegenpresentatie verzorgt het wijkteam een High Tea
voor de betrokken medewerkers.

Het feest kan beginnen bij
verzorgingshuis Irishof

Verzorgingshuis Irishof geeft binnenkort
een feest voor bewoners en omwonenden.
Cyclus levert handjes en materiaal om
het feest compleet te maken, denk

Maarten Milieu bezoekt
Gemiva gehandicaptenzorg

De cliënten van Gemiva kruipen
binnenkort in de huid van een vuilnisman.
Zij kunnen namelijk rekenen op bezoek
van Maarten Milieu. Hij geeft een
interactieve les over afval én er staat een
voertuigdemonstratie op de planning.
Gemiva draagt graag een steentje bij aan
‘I love afval scheiden’ en levert mensen
om het campagneteam te versterken. <<

Wijkteam Korte Akkeren
zoekt het hogerop

Voor het wijkteam Korte Akkeren gaan de
stratenmakers en servicemedewerkers
van Cyclus aan de slag. Zij gaan het plein
Albert Werner (l) en Kees Schrauwen blikken tevreden
terug op het onderhandelen met gesloten beurzen
tijdens de derde editie van de Goudse maatschappelijke beursvloer: “Er was enorm veel belangstelling
voor de producten van Cyclus. We werden nog net
niet besprongen. Af en toe trokken we ons even terug
om keuzes te maken. Helaas moesten we dus ook af
en toe nee verkopen. Het is mooi te zien met hoeveel
passie de vrijwilligers en andere aanwezigen zich
hard maakten voor het sluiten van deals voor hun
organisatie. Fijn dat we daar een bijdrage aan kunnen
leveren.” Fotograaf: Oscar van der Wijk

6

VAKblad

december 2014

inhoud

ARA-Excursie

Sterk staaltje scheidingstechniek bij High 5
Jaarlijks verwerkt de hypermoderne glassorteerinstallatie High 5 in de
Antwerpse haven zo’n 4.735 ton verpakkingsglas uit de Cyclusregio.
Reden om tijdens de jaarlijkse ARA-Excursie op 18 september jongstleden
eens te bekijken hoe dat in z’n werk gaat. Een goed gekozen bestemming,
zo bleek tijdens het bezoek aan onze zuiderburen.

B

ij aankomst bij High 5 kreeg de
Cyclusdelegatie uitleg over de ontstaansgeschiedenis van de fabriek,
een joint venture van Sita en het van oorsprong Vlaamse familiebedrijf Sibelco.
Dat bedrijf levert al sinds 1872 kwartszand als grondstof voor de glasindustrie
en speelt met haar deelname in High 5
in op de toenemende vraag naar gerecyclede grondstoffen. Want ook onder
producenten van verpakkingsglas wordt
het formuleren van duurzaamheidsdoelen steeds meer gemeengoed. Zo streeft
één van ‘s werelds grootste producenten
er naar het gebruik van glasscherven uit
consumptieafval te verhogen van 37 naar
60 procent.

Reacties van
deelnemers
•

Ton van Dorp, wethouder
in Vlist, via Twitter: “Wat
gebeurt er met glas uit de
glasbak? Interessant werkbezoek bij Sita over glasverwerking.”

•

Sjoerd Dijkstra, afdelingsmanager Beheer Openbare
Ruimte van gemeente
Nieuwkoop: “Het is leuk om
eens per jaar in te zoomen
op een bepaald aspect van
de afvalinzameling en met
collega’s bij te praten. Dit
keer vond ik de bestemming wel erg ver weg voor
een middag. Wat mij het
meest is bijgebleven? Dat
er zoveel verontreiniging in
het ingezamelde glas zit.”

•

Leendert van Bloois, algemeen directeur van Cyclus:
“De ARA-Excursie is inmiddels een beproefd concept.
Het is leuk en leerzaam
om samen de praktijk in te
gaan en met eigen ogen de
geavanceerde technieken
te bekijken waarover de
afvalbranche beschikt.
Bovendien biedt zo’n dag
volop ruimte om informeel
bij te praten met vertegenwoordigers van verschillende gemeenten. Die combinatie maakt de excursie
wat mij betreft heel waardevol.”

De in- en output van wit glas in de fabriek brengt de
hoge zuiveringsgraad prachtig in beeld.

Uniek in de wereld

Dergelijke duurzaamheidsontwikkelingen staan aan de wieg van High 5. Als
enige ter wereld is de fabriek in staat
glas te scheiden in vier kleuren: wit,
bruin, groen en ‘dead leaf’, de kleur van
Franse wijnflessen. Een rondleiding over
het terrein maakte op indrukwekkende
wijze inzichtelijk hoe dat in één compacte
procesgang in zijn werk gaat. Na een eerste grove sortering worden vervuilingen
als plastics en (non-)ferro’s met behulp
van magneten, luchtdruksystemen en
zeeftechnieken uit het glas gehaald. In
een volgende stap halen optische scheiders materialen als kristal, porselein en
keramiek uit de glasstroom. Na sortering
blijft er maximaal 20 gram onzuiverheden per ton glas achter. Interessant
detail is de hoge automatiseringsgraad:
in het hele traject vindt slechts één keer
handmatige selectie door één medewerker plaats. Voor het overige verloopt het
scheidingsproces volautomatisch.

Bronscheiding overbodig

High 5 heeft momenteel een verwerkingscapaciteit van 50 ton per uur en
is op jaarbasis goed voor het scheiden
van 250 kton glas. Daarvan verlaat maar
liefst 230 kton de fabriek als gerecyclede
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grondstof. Het feit dat de fabriek een mix
aan glaskleuren kan verwerken, maakt
kleurscheiding aan de bron in principe
overbodig. Voor de inzameling kan dat
een interessante ontwikkeling zijn,
zeker wanneer meer verwerkers dezelfde
aanpak gaan hanteren. Voorlopig is
dat echter nog toekomstmuziek. Het
enthousiasme van de deelnemers over
de rondleiding was er niet minder om en
tijdens het afsluitende diner werd er nog
lang nagepraat over het sterke staaltje
scheidingstechniek waar High 5 toe in
staat is. <<

inhoud

Gouwe Park intensiveert afvalscheiding
Cyclus heeft op bedrijventerrein Gouwe Park in de gemeente Zuidplas drie
ondergrondse containers geplaatst. Voor restafval, oud papier en plastic
afval. Op 13 november ondertekenden voorzitter van de Vereniging van
Eigenaren Kees Hoogendoorn sr. en algemeen directeur Leendert van
Bloois van Cyclus de bijbehorende raamovereenkomst. De toekomstige
buren van Cyclus kunnen hun afval 24 uur per dag en 7 dagen per week
kwijt met deze duurzame aanpak.

D

e ondergrondse containers op
Gouwe Park dragen bij aan een
duurzame bedrijfsvoering. Van
Bloois: “Ondernemers kunnen hun restafval, oud papier en plastic afval eenvoudig gescheiden aanbieden. Dat is goed
voor het milieu, want de waardevolle

bedrijventerrein Gouwe Park tot een
mooi visitekaartje voor iedere ondernemer. Hoogendoorn: “Het gescheiden
inzamelen en laten verwerken van afval
draagt bij aan een beter milieu én helpt
iedereen om zich bewust te blijven van
zijn of haar eigen verantwoordelijkheid
op dit punt. Nu Cyclus de ondergrondse containers op Gouwe Park
heeft geplaatst, roep ik alle leden
van de Vereniging van Eigenaren van
harte op om hier veelvuldig gebruik
van te maken. Wij hebben de aarde
niet geërfd van onze ouders, maar in
bruikleen van onze kinderen.”

Rolcontainers verleden tijd

Kort na plaatsing van de containers overhandigde algemeen directeur Leendert van Bloois van
Cyclus symbolisch de eerste afvalpas aan Kees
Hoogendoorn sr, voorzitter van de Vereniging
van Eigenaren van Gouwe Park.

afvalsoorten worden hergebruikt als
grondstoffen voor nieuwe producten.”
Maar er is meer. Door het verdwijnen van
rolcontainers neemt het aantal transportbewegingen af. Het automatische
volmeldsysteem geeft namelijk een melding als de container bijna vol is. Cyclus
rijdt dus alleen als het écht nodig is. Dat
beperkt de CO2-uitstoot en bevordert de
verkeersveiligheid.

Ondernemers die gebruikmaken van
de raamovereenkomst, krijgen een
afvalpas. Hiermee kunnen zij 24 uur
per dag hun afval kwijt in de ondergrondse container. Accountmanager
Gerbrand van Ast van Cyclus legt de
praktische voordelen van dit concept uit.
“Hierdoor zijn rolcontainers bij bedrijven
verleden tijd. Dat bespaart ruimte, vermindert het risico op inbraak en brand
en voorkomt overlast van stank of ongedierte.” <<

Volg Cyclus op
www.twitter.com/Cyclus_NV
Cyclus is een Naamloze Vennootschap. De volgende gemeenten zijn
aandeelhouder: Alphen aan den
Rijn, Bergambacht, BodegravenReeuwijk, Gouda, Kaag en
Braassem, Nederlek, Nieuwkoop,
Ouderkerk, Schoonhoven, Vlist,
Waddinxveen, Zuidplas.
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Postbus 228
2800 AE Gouda
Goudkade 23
Telefoon 0182 - 547500
Fax 0182 - 547557
E-mail info@cyclusnv.nl
Internet www.cyclusnv.nl
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Visitekaartje

De ondergrondse containers staan garant
voor een opgeruimde buitenruimte en
een schone werkomgeving. Dat maakt

Colofon

Thuis in de openbare ruimte

Thuis in de openbare ruimte
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